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  vzw       Aartselaar-Kontich, september 2019 

  

Beste atleten en ouders,  
 
Betreft : Atletiekseizoen 2019-2020 

Aanvragen nieuwe vergunning en betaling lidgeld  
 
Om een vlot verloop voor het aanvragen van de vergunningen voor het nieuwe seizoen te 
bevorderen, organiseren we, net als de voorbije jaren, inschrijvingsdagen in de AVKA-kantine:  

- Woensdag 2 oktober van 18u tot 21u15  

- Donderdag 3 oktober van 20u45 tot 21u15 

- Vrijdag 4 oktober van 18u-21u15 

- Dinsdag 8 oktober van 20u45 tot 21u15 en 

- Woensdag 9 oktober van 18u tot 20u30 

 

Voor de ouders van de jeugd is er op vrijdag 20 september om 19u30 een info-avond in het 
jeugdlokaal.  Opgelet : op deze datum kan er nog niet ingeschreven worden.  
 
Deze inschrijvingsdagen gelden voor iedereen vanaf benjamin tot masters en joggers !  
Tijdens deze inschrijvingsdagen worden de vergunningskaarten ingevuld en afgegeven. Wij 
berekenen onmiddellijk het te betalen bedrag (afhankelijk van het aantal deelgenomen 
wedstrijden, aantal aangesloten gezinsleden, …) en geven een betalingsformulier mee.  
 
Lidgelden seizoen 2019-2020  
Benjamins, pupillen, miniemen,  

Eerste aansluitingsjaar (incl. clubsinglet) ............................................................. € 180 

Vanaf het tweede aansluitingsjaar ...................................................................... € 160 
Kadetten, scholieren, juniors en seniors  

Eerste aansluitingsjaar (incl. clubsinglet)  ............................................................ € 130 
Vanaf het tweede aansluitingsjaar  ..................................................................... € 110 

Masters  
Eerste aansluitingsjaar (incl. clubsinglet)  ............................................................ € 120 
Vanaf het tweede aansluitingsjaar  ...................................................................... € 100 

Recreanten (joggers)  .................................................................................................... € 80 
De prijs voor club singlet/top of short :  ....................................................................... € 20 
Bij een eerste aansluiting dient er ook een trui, vest of jas te worden aangekocht : 

Trui  ........................................................................................................................ € 30 
Vest ........................................................................................................................ € 30 
Jas  .......................................................................................................................... € 35 

 
  



Wedstrijdkortingen (12 VAL-wedstrijden) op wedstrijden van seizoen 2018-2019  
Benjamins, pupillen, miniemen  .................................................................................  - € 80 
Kadetten, scholieren, juniors, seniors en masters  ..................................................... - € 30 
Deze korting geldt niet voor recreanten.  
 
Gezinskorting  
Minimum 3 aangesloten gezinsleden, korting vanaf het 2e aangesloten gezinslid : - € 10  
 
Vanaf het ogenblik dat het lidgeld betaald is/overgeschreven op de AVKA rekening, is de 
inschrijving effectief in orde en bezorgen wij het startnummer (of de vergunning voor 
recreanten), zodra deze beschikbaar is!  
 
Atleten die op 1 november geen vergunning aangevraagd hebben en/of geen lidgeld betaald 
hebben, zijn niet meer verzekerd en worden aldus niet meer toegelaten tot de trainingen, en 
kunnen uiteraard niet deelnemen aan indoor- of veldloopwedstrijden.  
 
Maak het uzelf en ons gemakkelijker en kom naar één van de inschrijvingsdagen. Gelieve er 
rekening mee te houden dat minderjarige atleten hun vergunningskaart niet zelf mogen 
ondertekenen en dat de aanwezigheid van één van de ouders op één van de 
inschrijvingsdagen zeker gewenst is. Kaarten worden niet meegegeven.  
 
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking,  
 
 
 
 
 
Met sportieve groeten,  
Ludo Brion Ilse Keuten  
Voorzitter Secretaris  
 

 

 

 

(PS Indien het niet mogelijk is om in te schrijven tijdens één van de vastgelegde dagen kan er een afspraak 

gemaakt worden met Ilse Keuten) 


